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gminy pozostałe: Czajków, Doruchów, Grabów nad 
Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, 
Ostrzeszów. 

3. W województwie krośnieńskim: 
gminy pozostałe: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne. 

4. W województwie łomżyńskim: 
gminy-miasta: Kolno, Łomża, 
gminy pozostałe: Grabowo, Jedwabne, Kolno, Łomża, 

Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przy
tuły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna, Zbójna. 

5. W województwie opolskim: 
gminy pozostałe: Grodków. 

6. W województwie ostrołęckim: 
gmina-miasto Ostrów Mazowiecka, 
gminy pozostałe: Brok, Małkinia Górna, Ostrów 

Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo. 

7. W województwie piotrkowskim: 
gmina-miasto Bełchatów, 
gminy pozostałe: Bełchatów, Dłutów, Drużbice, 

Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Szczerców, Zelów. 

8. W województwie rzeszowskim: 
gmina-miasto Mielec, 
gminy pozostałe: Borowa, Czermin, Gawłuszowi

ce, Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy. 

9. W województwie włocławsk i m: 

gminy-miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechoci
nek, Nieszawa, Rypin, 

gminy pozostałe: Aleksandrów Kujawski , Bądko
wo, Brzuze, Koneck, Raciążek, Rogowo, Rypin, 
Skrwilno, Waganiec, Zakrzewo. 

* ) Gminy pozostałe to gminy miejsko-wiejskie i gm iny wiej
skie. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 czerwca 1996 r. 

w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakre
sem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym za

mieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. 

Na podstawie art. 37i ust. 4 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211) zarządza się, co na
stępuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa województwa i gminy 
objęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy, 
określone jako iagrożone strukturalną recesją i degra
dacją społeczną w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków 
wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 re
alizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych 
oraz tworzenia instytucji lokalnych (Dz. U. Nr 71, poz. 
337), w których zamieszkałym bezrobotnym przyznaje 
się prawo do zasiłku j" stypendium, przysługujące bez
robotnym zamieszkałym w gmin·ach zagr·ożonych 
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. 

§ 2. W województwach: łódzkim i katowickim oraz 
w gminach województwa wałbrzyskiego, nie wymienio
nych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w spra
wie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie 
wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 71, poz. 
338), przysługują uprawnienia określone wart. 24 ust. 5 
i art. 37d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 
211) - dla bezrobotnych zamieszkałych w rejonach ad
ministracyjnych (gminach) uznanych za zagrożone 
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip
ca 1996 r. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 czerwca 1996 r. 

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 
439) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Głównemu Urzędowi Statystycznemu nada
je się statut stanowiący załącznik do rozporządze
nia. 


